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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
สมัยวสิามัญ  สมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี พ.ศ.2562 

  วันท่ี  4  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

******************************* 
 
 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจ่น  จอดสันเทียะ ประธาน สภา อบต. จ่น  จอดสันเทียะ  

2 นายสหรัถ  กล้ารอด รองประธานสภา อบต. สหรัถ  กล้ารอด  

3 นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม. 1 สร้อย  เถื่อนสันเทียะ  

4 นางสาวภคมน  แก่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม.1 ภคมน  แก่งสันเทียะ  

5 นายดาวทอง  ศรีเพ็ชร   สมาชิกสภา อบต. ม. 2 ดาวทอง  ศรีเพ็ชร    

6 นายแสวง  แขขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.3 แสวง  แขขุนทด  

7 นายบุญเติม  เขยพุดซา สมาชิกสภา อบต. ม.3 บุญเติม  เขยพุดซา  

8 นายบุญชู  ภู่ประกิจ สมาชิกสภา อบต. ม.4 บุญชู  ภู่ประกิจ  

9 นางสาวสมพร  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม.5 สมพร  ภิรมย์ไทย  

10 นายดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต. ม.5 ดวงตะวัน  ภิรมย์ไทย  

11 นางสาวส ารวย  ก้องเมือง สมาชิกสภา อบต. ม.6 ส ารวย  ก้องเมือง  

12 นายโอภาส  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.7 โอภาส  ภู่มาก  

13 นายสมพร  อมฤทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม.8 สมพร  อมฤทธิ์  

14 นายณัฐพงษ์  ผาสุข สมาชิกสภา อบต. ม. 9 ณัฐพงษ์  ผาสุข  

15 นางสาววันดี  จารย์ราช   สมาชิกสภา อบต. ม. 9 วันดี  จารย์ราช    

16 นายอรุณ  ท าดี สมาชิกสภา อบต. ม.10 อรุณ  ท าดี  

17 นางโสภา  ภู่มาก สมาชิกสภา อบต. ม.10 โสภา  ภู่มาก  

18 นายจรูญ  หัดจุมพล สมาชิกสภา อบต. ม.11 จรูญ  หัดจุมพล  

19 นายช่วง  เบียดขุนทด สมาชิกสภา อบต. ม.11 ช่วง  เบียดขุนทด  

20 นางยุพิน  มีหมู่ เลขานุการสภา อบต. ยุพิน  มีหมู่  
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 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุขสันต์  ช านาญกุล นายก อบต. สุขสันต์  ช านาญกุล  

2 นายสมชาย  พ่ึงอยู่ รองนายก อบต. สมชาย  พ่ึงอยู่  

3 นายธนันชัย  งิมขุนทด รองนายก อบต. ธนันชัย  งิมขุนทด  

4 นายอุ่น  หกขุนทด เลขานุการนายก อบต. อุ่น  หกขุนทด  

5 นางกชกร  ชมศรี ผู้อ านวยการกองคลัง กชกร  ชมศรี  

6 นางสาวสุภาพร  พองชัยภูมิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม สุภาพร  พองชัยภูมิ  

7 นายสาธิต  เปียสันเทียะ นายช่างโยธาช านาญงาน  รักษาราชการแทน  
ผู้อ านวยการกองช่าง 

สาธิต  เปียสันเทียะ  

8 น.ส.อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ อัจฉราพรรณ  ภิรมย์กิจ  

9 น.ส.วิลาวรรณ  บุญเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วิลาวรรณ  บุญเกิด  

10 น.ส.กัลยา  อ่อนมะลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กัลยา  อ่อนมะลัง  

11 น.ส.จันทิมา  เตียนพลกรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จันทิมา  เตียนพลกรัง  
 

ผู้ไม่มาประชุม 

   1. นายสนอง  สีแดง      สมาชิกสภา อบต. หมู่  2 ขาดประชุม 
   2. นายสุข  ภู่ประกิจ       สมาชิกสภา อบต. หมู่  4 ลาป่วย 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
  เม่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ มาครบองค์ประชุม  พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่          
ที่เก่ียวข้อง ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมน าสวดมนต์ และด าเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบ
วาระ  ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง    ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    ไม่มี 
     

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง    รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
  สมัยวสิามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี พ.ศ.2562  เมื่อวันท่ี  28 
  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕62 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่  1  ประจ าปี  
(ประธานสภา อบต.) พ.ศ.2562  เม่ือวันที่  28  ตุลาคม พ.ศ.๒๕62  ได้ส่งส าเนาให้สมาชิกสภาฯ             

ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว  ในส่วนนี้ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงาน 
การประชุมฯ  หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมยังไม่ถูกต้องจะแก้ไขเพ่ิมเติม
รายละเอียดหรือท้วงติงข้อผิดพลาดส่วนใดขอให้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ   
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หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริ หา รส่ วนต า บลหนองบัว โคก สมัย วิ สา มัญ  ส มัยที่ 1 ครั้ งที่  1 ประจ า ปี                
พ.ศ.2562  เม่ือวันที่  28  ตุลาคม  พ.ศ.2562 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง    เสนอเพ่ือทราบ 
 

  3.1  รายงานงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  ด้วยกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้จัดท างบการเงิน  
(ประธานสภา อบต.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่ น พ.ศ .2547 และที่แ ก้ไขเพ่ิมเ ติม ข้ อ 100 และได้ส่ งร าย งา น              
งบการเงินดังกล่าวให้หน่วยงานต่างๆ ตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว   

ดังนั้น  จึงเสนอรายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562               
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  น าเสนอต่อที่ประชุม 
นายองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  มอบหมายให้นางกชกร  ชมศรี  

ผู้อ านวยการกองคลัง  รายงานต่อที่ประชุมสภาฯ 
 

นางกชกร  ชมศรี    ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้จัดท างบการเงิน 
(ผอ.กองคลัง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เสร็จเรียบร้อยตามระเบียบฯ แล้ว  จึงขอรายงาน

งบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบล             
หนองบัวโคก  ดังนี้ 

  1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย
รายการทรัพย์สิน  หนี้สิน  และเงินสะสม  ดังนี้ 

  ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน   16,173,941.00 
  สินทรัพย์ 
   สินทรัพย์หมุนเวียน    
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร  18,956,085.10 
    เงินฝากกระทรวงการคลัง         73,700.00   
    ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  800,000.00 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   19,829,785.10 
  ทุนทรัพย์สิน      14,233,441.00 
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  หนี้สิน 
   หนี้สินหมุนเวียน    
    รายจ่ายค้างจ่าย        468,120.00 
    เงินรับฝาก     1,436,517.00 
   รวมหนี้สิน      1,904,637.07 
  เงินสะสม 
   เงินสะสม       9,132,985.75 
   เงินทุนส ารองเงินสะสม      8,792,162.28 
   รวมเงินสะสม    17,925,148.03 
  รวมหนี้สินและเงินสะสม   19,829,785.10  
  หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน  ประกอบด้วย  อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  ครุภัณฑ์  

สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน  รวม  16,173,941.00  บาท 
  หมายเหตุ 8 เงินสะสม  ประกอบด้วย 
  เงินสะสม  ณ  1 ตุลาคม 2561           6,961,185.19 
  บวก  - รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง   3,699,086.10        
                       หลังหักเงินทุนส ารองเงินสะสม 
  - รายจ่ายค้างจ่าย          104,579.00 
  - เงินเบิกเกินปีก่อนส่งคืนปีปัจจุบัน    2,396.26 
  - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีฯ            339.20 
   หัก   - จ่ายขาดเงินสะสม     (1,477,000.00) 
   - ตกเบิกเบี้ยยังชีพคนพิการ        (157,600.00) 2,171,800.56 
  เงินสะสม  ณ  30  กันยายน  2562                        9,132,985.75 
  รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินแนบท้าย จึงน าเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคกเพ่ือทราบ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง    เสนอเพ่ือพิจารณา  
 

  4.1  พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้รับแจ้งจากผู้น าหมู่บ้าน             
(ประธานสภา อบต.) ว่าประสบปัญหาจากการใช้เส้นทางคมนาคมที่ยากล าบาก และเป็นอันตรายต่อชีวิต

และทรัพย์สิน  จึงเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชา ชนใน พ้ืนที่เป็นกร ณีเร่ง ด่วน จ านวน 7 โครงการ รวมเป็นเงิน  
2,321,651.- บาท (สองล้านสามแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)  
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการรับเ งิน กา รเบิกจ่ ายเงิน             
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึ งฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 ก าหนดว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ชองประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนิน การก่อหนี้ผู กพันให้เสร็ จสิ้นภายในระยะเวลา ไม่เกินหนึ่งปีถัดไป                
หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว 

   เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน าเสนอที่ประชุม 
 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล   เรียน  ท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพ 
(นายก อบต.)  กระผม  นายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายก อบต.หนองบัวโคก ขอน าเรียน

สถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ดังนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณพ.ศ.2563 จ านวน 30,000,000.- บาท มียอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2562 จ านวน  9,132,985.75 บาท โดยมียอดเงินสะสมกันไว้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ดังนี้ 
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ.2562    9,132,985.75  บาท   
หัก ยอดเงินสะสมที่ต้องกันไว้ตามระเบียบฯ ดังนี้ 
     (1) ส ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
          จ านวน 3 เดือน                         2,200,000.00  บาท 
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     (2) ส ารองค่าใช้จ่ายบริหารงานและกรณี 
          มีสาธารณภัย                         3,000,000.00  บาท 
     (3) ส ารองค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
          กรณีสามเดือนแรกมีงบประมาณรายได้ 
          ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการ                        1,000,000.00  บาท   
รวมยอดเงินสะสมที่ต้องกันไว้ตามระเบียบฯ              6,200,000.00  บาท                
ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้    2,932,985.75  บาท 

ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน  กา ร        

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 ก าหนดว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ 
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว 
 ท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ  กระผมขอแถลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง        
บัวโคกได้ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความระมัดระวัง  รอบคอบและ
ประหยัด และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ ต้ังไว้อย่างคุ้มค่า เงินในการ
บริหารงบประมาณ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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 องค์การบริหา รส่วนต าบลหนองบัวโคกมีภารกิจหน้าที่ ในการบริกา ร
สาธารณะและมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ ต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ครบถ้วนและมีมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ชุมชน  และสังคมโดยรวมได้รับ
ประโยชน์ในการจัดการให้มีบริการสาธารณะของ อบต. หนองบัวโคก 
 กระผมนายสุขสันต์  ช านาญกุล  นายก อบต.หนองบัวโคก ขอเสนอญัตติ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ประกอบด้วยหลักการ
และเหตุผล  ดังนี้ 
 หลักการ  
 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เพ่ือด าเนินการโครงการ  ดังนี้ 

    1. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง  สายจากถนนหมายเลข 205   
ถึงบ้านนางพรธิพัท พูลธิผล หมู่ที่ 9 จ านวนเงิน 80,200.- บาท  

  2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามห้วยล าอินทร์ ม.10   จ านวนเงิน 
320,700.- บาท 

  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2 ช่วงบ้าน
นา งหนูชิ ด ขา วนวล  - บ้า นนางบุญรอด กล้ ามสัน เที ยะ ม.2  จ าน วน เงิน 
159,351.-  บาท 

  4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายบ้านหนองโสน -            
วัดป่าสุดท้าย หมู่ที่ 3 จ านวนเงิน 481,700.-  บาท 

5. โครงการปรั บปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ม.6 ส ายหนองพง                
สระสี่เหลี่ยม ถึงไร่นายสนิท พิพิธกุล จ านวนเงิน  481,700.-  บาท  

6. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ม.7  สายโสกรวก-             
โนนนาดี  จ านวน 305,000.-  บาท 

7. โครงการเสริ มผิวแอสฟัลติกคอนกรี ต   สา ยจากบ้ านนายสมหวั ง              
แขขุนทด - บ้านนายสมนึก หาขุนทด หมู่ที่ 8  จ านวนเงิน  493,000.-  บาท 

รวมโคร งการที่เ สนอขออนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสม ปร ะจ าปีงบประมา ณ               
พ.ศ.2563  จ านวน  7  โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,321,651.-  บาท 
 เหตุผล   
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน 

 จากผู้น าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองลุมพุก, หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน, หมู่ที่ 6           
บ้านหนองพง, หมู่ที่ 8 บ้านหนองซึก, หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะครอง และหมู่ที่ 10 
บ้านหนองตะไก้ ว่าประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรที่ล าบาก  
ถนนบางโครงการเดิมเป็นถนนลูกรัง  และบางเส้น เป็นถนนดิน  เป็นหลุมเป็นบ่อ
จ านวนมาก  และบางเส้นที่ เป็นถนน คสล.เดิม  แตกช ารุดหลายจุด  และเป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง ไม่ได้มีการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปี 

 
/สร้างความ... 
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   สร้างความล าบากและเดือดร้อนให้กับรถทุกชนิดที่สัญจร ไปมาบ่อยครั้ง  และสร้าง
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรจ านวนมาก  และเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก  และ
หน้าฝนหรือช่วงเพาะปลูกการเกษตรท าให้พันธุ์พืชเสียหายและไม่ทันกาลกับการ
เพาะปลูก เนื่องจากเข้าไปในไร่ไม่ได้ เพราะถนนเป็นหลุมลึก เสียหายเกือบตลอดสาย  
ช่วงหน้าแล้งก็เป็นฝุ่นละอองจ านวนมาก และช่วงนี้ เป็นช่วงเก็บเก่ียวผลผลิตด้าน
การเกษตร  เช่น  อ้อย  ข้าวโพด  มันส าปะหลัง สัญจรออกมาอย่างล าบาก และ
เดือดร้อนมาก  ท าให้เกษตรกรนั้นเสียหายทั้งทรัพย์สินและเสี่ยงต่อความปลอดภัยใน
ชีวิต  ทางผู้น าจึงได้เสนอขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน 

  ทางคณะผู้บริหาร  โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกจึงได้
มอบหมายให้กองช่างลงพ้ืนทีท่ าการส ารวจถนนทั้ง 7  โครงการ ว่าอยู่ในสภาพ            
ที่ประชาชนได้แจ้งถึงความเดือดร้อนในการใช้เส้นทางจริงหรือไม่ และให้รายงาน
สภาพถนนทางกายภาพเป็นอย่างไร  ตลอดถึงความกว้าง  ความยาว  ความเสียหาย
ที่เป็นจริง พร้อมให้ออกแบบและประมาณราคา กรณีจะต้องแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
อย่างถาวร  ซ่ึงกองช่างได้ด าเนินการส ารวจแล้ว  ผลการส ารวจตามรายละเอียดดังนี้ 

    1. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายจากถนนหมายเลข 205 - 
บ้านนางพรธิพัท พูลธิผล หมู่ที่ 9 จ านวนเงิน 80,200.- บาท  

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 281 
เมตร คันดินหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,124 ลูกบาศก์
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 112.40 ลบ.ม. (คิวหลวม) 
พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,124 ตารางเมตร ท าตามแบบที่ อบต.
หนองบั ว โคกก า หนด  ปร า กฏ ในแผน พัฒนา ท้ องถิ่ น  (พ .ศ . 2561-2565)              
หน้า 136 ล าดับที่ 128 ปีงบประมาณ 2563  

  2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามห้วยล าอินทร์ ม.10   จ านวนเงิน 
320,700.- บาท 

ปริมาณงาน  ท่อเหลี่ยมชนิด 2 ช่อง ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 177 
ล าดับที่ 26 ปีงบประมาณ 2563 

  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2 ช่วงบ้าน
นา งหนูชิ ด ขา วนวล  - บ้า นนางบุญรอด กล้ ามสัน เที ยะ ม.2  จ าน วน เงิน 
159,351.-  บาท 

ปริมาณงาน  ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 ม.  พ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง          
ไม่น้อยกว่า  12 ลบ.ม.  ท าตา มแบบที่ อบต.หนองบั วโคกก าหนด ปรา กฏ                      
ในแผน พัฒนาท้ องถิ่ น(พ .ศ .2561-2565) เปลี่ ยนแปลง  ครั้งที่  1 หน้า  7              
ล าดับที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 

/4. โครงการ... 
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  4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก สายบ้านหนองโสน -            
วัดป่าสุดท้าย หมู่ที่ 3 จ านวนเงิน 481,700.-  บาท 

ปริมาณงาน  ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร             
ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม.             
(คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 7,500   
ตร.ม. ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1 หน้า 8 ล าดับที่ 4 ปีงบประมาณ 
2563 

5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ม.6  สายหนองพง            
สระสี่เหลี่ยม ถึงไร่นายสนิท พิพิธกุล จ านวนเงิน  481,700.-  บาท  

ปริมาณงาน  ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 6 เมตร           
ยาว 1,250 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม .           
(คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 7,500         
ตร.ม. ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1 หน้า 9 ล าดับที่ 6ปีงบประมาณ 
2563 

6. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ม.7  สายโสกรวก-โนนนาดี             
จ านวน 305,000.-  บาท 

ปริมาณงาน  ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร                
ยาว 950 ม.  หนา เฉลี่ ย 0.10 ม . มีปริมา ณหินคลุกไ ม่น้อยกว่า  475 ลบ.ม .           
(คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 4,750          
ตร.ม. ท าตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกก าหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1 หน้า 10 ล าดับที่ 8 ปีงบประมาณ 
2563 

7. โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต  สายจากบ้านนายสมหวัง แขขุนทด              
ถึงบ้านนายสมนึก หาขุนทด หมู่ที่ 8  จ านวนเงิน  493,000.-  บาท 

ปริมาณงาน  เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางด าเนินการซ่อมสร้าง 0.360 กม. ท าตามแบบมาตรฐานงานทางกรมทาง
หลวงชนบท  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง            
ครั้งที่ 1 หน้า 17 ล าดับที่ 21 ปีงบประมาณ 2563 

  รวมโครงการที่เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 7 โครงกา ร             
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,321,651.- บาท (สองล้านสามแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหกร้อย             
ห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)   

 
 
 
 
 
 

/วัตถุประสงค์... 
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วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับเม่ือด าเนินการโครงการข้างต้น 
1. ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
2. ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และระยะเวลาขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
3. ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
4. ลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถและการซ่อมบ ารุง 
5. แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระยะยาวในการใช้ เส้นทาง 
โครงการที่ได้รับแจ้งจากผู้น า ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -

พ.ศ.2565) ประกาศใช้เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประกาศใช้เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2562 
จึงไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  
เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  ที่ต้ังไว้มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
ในการบริหารในด้านรายจ่ายประจ าก่อนจึงไม่เพียงพอ และได้ตรวจสอบงบประมาณ
แล้วปรากฏว่า ไม่สามารถโอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ 
แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเร่งด่วน และพิจารณา
แล้วเห็นว่าลักษณะและประเภทโครงการทั้ง 7 โครงการ ที่ประชาชนได้เสนอปัญหา
ให้ด าเนินการแก้ไขนั้น  เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและเป็น
กิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  เนื่องจากประชาชนได้รับ
ประโยชน์และตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง อันเป็นการแก้ไขความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89  ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่เป็นกรณีเร่งด่วน 
จึงเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  เพ่ือด าเนินโครงการจ านวน  7  โครงการ เป็นเงิน 
2,321,651.- บาท  จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ    

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้เสนอขออนุมัติ 
(ประธานสภา อบต.) ใช้จ่ าย เงินสะสม ประจ าปี งบประมา ณ พ.ศ .2563 จ าน วน  7 โครงกา ร               

เป็นเงิน  2,321,651.-  บาท  และได้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไปแล้วนั้น 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ 

 
 
 

/นายช่วง...   
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นายช่วง  เบียดขุนทด   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2  ช่วงบ้าน  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11) นางหนูชิด ขาวนวล - บ้านนางบุญรอด กล้ามสันเทียะ ม.2  เม่ือพิจารณาสภาพพ้ืนที่ 

ตามแผนที่หมู่บ้านแล้ว  จะเห็นได้ว่าถนนเส้นนี้ไม่มีรถทางการเกษตรใช้ในการสัญจร  
และพ้ืนที่บ้านหนองลุมพุกมีถนนเส้นอ่ืนที่เป็นทางสายหลักที่ช ารุดเสียหายและ              
มีความจ าเป็นเร่งด่วนมากกว่า ซ่ึงโครงการเหล่านี้ควรบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
จึงเห็นว่าการใช้จ่ายเงินสะสมควรพิจารณาตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนและความ
เดือดร้อนของประชาชน 

 

นายสุขสันต์  ช านาญกุล  เนื่องจาก อบต.หนองบัวโคกได้รับหนังสือแจ้งจากผู้น าหมู่บ้านว่าประชาชน 
(นายก อบต.) ในพ้ืนที่บ้านหนองลุมพุกได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทาง  และเม่ือองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้เข้าไปส ารวจพ้ืนที่พบว่า ประชาชน ได้รับความ
เดือดร้อนจริงตามภาพถ่ายที่ได้แสดงให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เห็นในขณะนี้     
และเม่ือพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่และมีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  จึงได้เสนอ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2563  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก 

 

นายสมชาย  พ่ึงอยู่  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้เสนอขออนุมัติ 
(รองนายก อบต.) ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 7 โครงการนั้น  แต่ละท่านอาจมีมุมมองในการพิจารณา

เหตุผลความจ าเป็นที่แตกต่างกัน  ซ่ึงสมาชิกสภาฯ ทุกท่านสามารถใช้ดุลยพินิจ           
ในการพิจารณาว่าเห็นสมควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมา ณ               
พ.ศ.2563  หรือไม่ ทั้งนี้ขอเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบว่า  องค์การ
บริห ารส่ วนต าบลหนองบัว โคกได้มองเห็นถึ งความเ ดือดร้อนของประชาชน               
ในทุกหมู่บ้านและทุกพ้ืนที่ แต่ไม่สามารถด าเนินการ ได้ทุกโครงการเนื่องจา ก          
มีงบประมาณจ ากัด  

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  มีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่  หากไม่มีขอมติ 
(ประธานสภา อบต.) ที่ประชุมในการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563            

จ านวน  7  โครงการ  รวมเป็นเงิน  2,321,651.-  บาท    
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติ     18  เสียง 
  งดออกเสียง                1  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  5        เรื่องอ่ืน ๆ 
 

5.1  การบ ารุงรักษาต้นไม้  โครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ    
       จังหวัดชัยภูมิ 

 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  เชิญสมชาย  พ่ึงอยู่  รองนายก อบต.หนองบัวโคก  เสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 

/นายสมชาย...   
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นายสมชาย  พ่ึงอยู่  ด้วยจังหวัดชัยภูมิได้จัดท าโครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะเฉลิม 
(รองนายก อบต.) พระเกียรติ “ป่ารักษ์น้ าโล่ใหญ่ชัยภูมิ” และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนินการบ ารุงรักษาดูแลต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ในพ้ืนที่ที่รั บผิดชอบ  โดยการท า            
แนวก้ันไฟ  แผ้วถางวัชพืช  พรวนดิน  ปลูกซ่อมแซมต้นที่ตาม และอ่ืนๆ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  2562   

      ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมด าเนินการบ ารุงรักษาและ
ก าจัดวัชพืชต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.หนองบัวโคก ณ บริเวณ   
ป่าโล่ใหญ่  อุทยานแห่งชาติตาดโตน  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ ก าหนดด าเนินการ
ในวันที่  29  พฤศจิกายน  2562  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้     

     

ที่ประชุม  รับทราบ  
  

    5.2  การจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  เชิญนายธนันชัย  งิมขุนทด  รองนายก อบต.หนองบัวโคก  เสนอต่อที่ประชุม 
(ประธานสภา อบต.) 
 

นายธนันชัย  งิมขุนทด  ด้วยจังหวัดชัยภูมิแจ้งว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้มีบัญชาเม่ือคราว 
(รองนายก อบต.) ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอ าเภอ เม่ือวันที่ 29 

ตุลาคม 2562 ให้จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ ซ่ึงจะเสด็จมาจังหวั ดชัยภูมิ ในต้นปี 2563 และเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการจังหวัดสะอาด โดยให้ด า เนินการพร้อมกัน           
ทั้งจังหวัด  ในวันพุธท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 ต้ังแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) ของ อบต.หนองบัวโคกเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  จึงน าเรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ  และเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

   

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

นายจ่น  จอดสันเทียะ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่  หากไม่มี  
(ประธานสภา อบต.) ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงานทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือ           

ในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน  และขอปิดประชุม  
ปิดประชุมเวลา  11.35  น. 

  
 ลงชื่อ          ยุพิน  มีหมู่           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

          (นางยุพิน  มีหมู่) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

      /คณะกรรมการ... 
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 -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

 
-                          ลงชื่อ         ณัฐพงษ์  ผาสุข         ประธานกรรมการ 

         (นายณัฐพงษ์  ผาสุข) 
                                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9 

 
      ลงชื่อ        บุญชู   ภู่ประกิจ     กรรมการ 

         (นายบุญชู   ภู่ประกิจ) 
                                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 4 

 
           ลงชื่อ       ช่วง  เบียดขุนทด        กรรมการ 

        (นายช่วง  เบียดขุนทด) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 11 

 
 
 
- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  

 
ลงชื่อ       จ่น  จอดสันเทียะ 

        (นายจ่น  จอดสันเทียะ) 
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 


